Dne 19.7.2008 smo opravili Pohod v spomin na žrtve fašističnega nasilja v vaseh Loške
potoka: Draga, Novi kot in Stari kot.
Občina Loški potok leži na skrajnem jugu Slovenije, tik ob hrvaški meji, na nadmorski višini
820m.
Roška ofenziva je potekala v 12 fazah od 16.7. do 4.11.1942. Te kraje je zajela njena tretja,
najbolj krvava faza, ki je trajala od 28.7. do 8.8.1942. V tej ofenzivi je prebivalstvo
Ljubljanske pokrajine, kamor je spadalo območje Loškega potoka ter prebivalstvo Reške
regije, kamor je spadalo območje Drage doživelo pravo množično morijo, požige vasi in
masovno interniranje v italijanska koncentracijska taborišča (Rab, Gonars in Renicci).
»Danes začenjamo lep pohod po poljih in gozdovih italijanske Slovenije.« je izvleček iz
povelja generala Marija Rabottija z dne 16.7.1942.
Ta stavek velja tudi za naš pohod, ki pa naj bo v opomin in spomin na te krute dogodke.
Srečni smo, da lahko hodimo po tej lepi pokrajini ne več italijanske, temveč samostojne
Slovenije.
Pohod smo začeli v Dragi in hodili proti naseljema Stari kot in Novi kot. Zelo lepo smo bili
sprejeti.
Zanimivost: Stari kot in Novi kot sta v okolici poznana kot »Binkl«, ki izhaja iz nemške
besede »Winkel« ( kot). Govorici rečejo »binklarščina«. Prav tako ima vsaka hiša svoje
domače hišno ime, ki samo pove svojo zgodovino.
Cilj pohoda je bil v Novem kotu pri Gasilskem domu – Vaškem domu, ki so ga na mestu, kjer
je stala stara šola, zgradili leta 1998 in je prvotno namenjen prav druženju. Na dan pohoda so
na stavbi odkrili pri doprsnem kipu spominsko ploščo ing. ch. Jakobu Turku. Jakob Turk je
bil rojen v Novem kotu 1872 leta in je v svojem življenju doprinesel velik prispevek znanosti
s področja kemije. Bil je strokovnjak za gnojila in travništvo. Izdal je nekaj knjig, kar pa je
bolj pomembno za nas, dal je velik prispevek k ustanovitvi Slovenskega kmetijskega inštituta.
Da ne pozabimo: Iz teh krajev izvira naša članica Marta Birsa, katere oče je bil tudi odpeljan
na Rab in je sama izkusila tegobe vojne.

Stanko nam je podal kratko zgodovino območja

Pri Marti doma

V središču je Marta Birsa - Janež kot "pupa".

Plakat, ki je vabil na pohod.

Na startu je bilo veselo. Tudi zapeli smo.
(oglej si še film!).

Startali smo skozi Drago.

Mimo lepo obnovljene cerkvice pridemo kmalu v pravi gozd.

Gremo proti Staremu kotu.

Postanek z bogato okrepčevalnico pri domačiji Miklič v Starem kotu.Pili smo, jedli, pa tudi zapeli (glej
filmček).

Cerkvica Sv Frančiška nad Starim Kotom.

(naši "Pehti"- nabiralki zelišč).

Matjaž je pridno sledil Vlasti

Zaključek je bil v Novem Kotu.

Odkritje spominske plošče ing.ch. Jakobu Turku

Še slika z vodjo prireditve (desno).

Naš Franc Šavle je najstarejši udeleženec pohoda.

Na poti proti domu smo se ustavili v Rakovem Škocjanu.

Na poti proti domu ni manjkal običajen postanek z zakusko.

